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“In 1953 begon mijn schoonvader, Bernhard 

Loohuis, een eenmansinstallatiebedrijf, 

alleen nog maar elektrotechnisch. Maar 

toen het Slochterengas werd ontdekt en 

werd geleverd aan heel Nederland ging 

hij rap de schoolbanken weer in om zich 

op werktuigbouwkundig gebied bij te 

scholen. Vanaf dat moment bood hij zich als 

totaalinstallateur aan.” 

In de eerste 20 jaar richtte Loohuis zich 

vooral woningen, maar met het groeien 

van het bedrijf kwamen ook de grotere, 

utiliteitsprojecten op hun pad. En dankzij een 

collega bouwbedrijf breidde Loohuis zelfs zijn 

blik uit naar de oosterburen. “Dit bouwbedrijf 

ging na de val van de Berlijnse Muur in 

1989 aan de slag in Duitsland. Er moest veel 

gebouwd en gerenoveerd worden en daarbij 

ging Loohuis Installaties mee. Om echter in 

Duitsland werk te mogen aannemen dien je 

een Duitse GmbH op te richten. Sinds begin 

jaren negentig hebben wij daarom ook een 

Duitse vestiging in Rheine.”

Via deze Duitse vestiging heeft Loohuis 

veel ervaring opgedaan in de retailsector, 

één van de doelgroepen waarmee Loohuis 

zich in onderscheidt. “In principe verschilt 

het e- en w-installatiewerk in retail niet 

zoveel van utiliteit, waar we ook flink actief 

in zijn. Het enige is dat het tijdsbestek 

waarin retailprojecten moeten worden 

opgeleverd, fors korter is dan bij utiliteit. 

Een installatieproject in een warenhuis of 

supermarkt moet soms wel binnen 2 weken 

Van een elektrotechnische eenmanszaak naar een fullservice familiebedrijf 

met 500 medewerkers en zelfs een vestiging in Duitsland. Het Overijsselse in-

stallatiebedrijf Loohuis Installatiegroep heeft zich in 65 jaar flink ontwikkeld, 

vertelt directeur Ben Kuipers.

gerealiseerd worden. Dat kan alleen als je 

dag en nacht doorwerkt in verschillende 

ploegen. Zo mochten wij als voormalige 

onderhoudsinstallateur van V&D twee 

panden van de opkoper van V&D, 

Hudson’s Bay, in Breda en Enschede van 

installaties voorzien. Dat moest echt heel 

snel gebeuren. Gelukkig kenden we de 

panden door het onderhoudswerk goed.”

Of het nu woningbouw-, utiliteit- 

of retailprojecten zijn, veelal is de 

engineering in handen bij de Loohuis 

bedrijven zelf. “Vaak zijn we in het 

voortraject betrokken bij de planvorming 

en maken we deel uit van het bouwteam. 

Samen met bouwkundige specialisten en 

architecten kom je door integraal samen 

te werken en denken tot het optimale 

gebouw. Het geeft veel voldoening om op 

die manier te werken maar vraagt wel veel 

van de know-how van onze mensen. Er 

wordt dan ook veel aandacht geschonken 

aan opleidingen zodat medewerkers  zich 

continue kunnen blijven ontwikkelen in 

kennis en competenties.” 

Het familiebedrijf bestaat dit jaar 65 

jaar. En daarbij zal het zeker niet blijven, 

want de kleinkinderen van Bernhard 

Loohuis komen er aan. “Ze doen nog 

de noodzakelijke opleidingen, maar 

dan komen ze net als hun vaders in het 

familiebedrijf werken.” 

aan het woord
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Mijn TVVL

Als je het hebt over opleidingen in 

de installatiebranche, dan heb je 

het volgens Ben Kuipers over TVVL. 

“TVVL is voor ons van groot belang als 

verlengstuk van de reguliere opleidin-

gen. Mbo- en hbo-opleidingen sluiten 

naar onze ervaring helaas nog niet 

voldoende aan op de huidige praktijk. 

Daarom zijn de cursussen van TVVL zo 

belangrijk, want ze worden gegeven 

door de mensen uit de praktijk.” 

Overigens wordt de aansluiting tussen 

vooral HBO-opleidingen en praktijk 

wel steeds beter. En Kuipers is daarin 

ook heel eerlijk. “We moeten als 

installatiesector de hand in eigen boe-

zem steken, want we hebben te lang 

HBO-opleidingen niet de aandacht 

gegeven die nodig was. We hadden 

veel eerder moeten aangeven wat 

voor soort afgestudeerden we wilden 

hebben. Dat gesprek voeren we inmid-

dels al weer paar jaar nu wel.” 

Kuipers benadrukt dit omdat de 

energietransitie een sterke installa-

tiebranche vraagt. “Als je als sector 

in de energietransitie een leidende 

rol wilt spelen, dan is goed opgeleid 

personeel vereist. En dan nog blijven 

de TVVL-cursussen als aanvulling 

noodzakelijk.”
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